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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS SPOT TV
FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG

1a Edició: 2015-2016

OBJECTE
La Federació Catalana de Donants de Sang convoca un concurs per a la realització d'un spot
televisiu, amb l'objectiu de difondre la pràctica de la donació de sang entre la població. El present
document estipula les bases del concurs, que vincularan a tots els participants, així com al Jurat que
realitzi la selecció de les peces aspirants.
DESCRIPCIÓ
El present concurs forma part d'una campanya de difusió de la pràctica de la donació de sang,
dirigida a presentar la realització de la donació de sang al públic, amb la intenció de sensibilitzar i
mobilitzar la població, així com donar a conèixer les diferents associacions de donants al territori.
El concurs té per objecte la realització d'un curtmetratge amb format de spot televisiu, per a la seva
posterior exhibició en mitjans de comunicació i actes organitzat per la Federació Catalana de
Donants de Sang i les entitats federades.
La temàtica de l'spot tv haurà de presentar la donació de sang a l'espectador d'acord amb els criteris
de selecció que s'esmenten en les presents bases i que es relacionen més endavant. Haurà d'estar
dirigit a un públic generalista o als joves majors d'edat.
REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
El concurs està dirigit a estudiants i aficionats a les activitats de caràcter audiovisual. Nogensmenys,
hi pot participar qualsevol persona, sense límit d'edat o condició.

COM PARTICIPAR
Els participants hauran de presentar un vídeo en format spot mitjançant l'enviament d'un enllaç al
vídeo en format no propietari a l'adreça de correu concurs@donantsdesang.cat abans del 20 de
desembre. Aquest període es podrà prorrogar per voluntat de la Junta Directiva de la Federació
Catalana de Donants de Sang.
REQUISITS DELS VIDEOS
Els vídeos han de complir amb els següents requisits:




Els vídeos han de ser originals i no es podran inserir d'altres gravacions sotmeses a drets de
propietat intel·lectual l'ús de les quals no estigui autoritzat.
La llengua principal a emprar serà el català, si bé s'admetran fragments o insercions en
d'altres llengües, sempre que es subtitulin.
La música inserida haurà d'estar lliure de drets d'autor o se'n haurà d'obtenir l'autorització
expressa per part de l'autor o intèrpret.
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EXCLUSIONS
Seran exclosos els vídeos que presentin aquestes característiques:
 Que incitin a la violència, o continguin missatges sexistes, homòfobs, racistes, o de caràcter
denigrant cap a les persones o discriminatori.
 Que violin el dret a la intimitat de les persones, o que hagin estat enregistrats sense el
consentiment exprés de les persones que hi apareixen.
 Que continguin missatges contraris a la legislació vigent o es considerin inapropiats per al
públic.
 Que incloguin publicitat directa, indirectament o de forma subliminal. En cas que es
comprovi amb posterioritat a la concessió del premi, s'haurà de retornar el seu import.
El jurat es reserva la facultat d'excloure vídeos proposats sense comunicar o fer pública les seves
raons.
CRITERIS DE SELECCIÓ
El jurat realitzarà la selecció dels vídeos finalistes i el vídeo guanyador d'acord amb els següents
criteris:
 Ha de tenir la capacitat de mobilitzar el públic a la donació de sang.
 Ha de presentar la donació de sang com un hàbit saludable.
 No s'admetran vídeos que dramatitzin el fet de la donació de sang o presentin escenaris
d'accidents, catàstrofe o desastre, entre d'altres. Els vídeos podran ser impactants però en cap
cas podran ferir la sensibilitat del públic.
 No s'admetran vídeos que presentin la donació de sang de forma errònia o en difonguin
requisits falsos per a la donació.
 Es valoraran de forma positiva els vídeos dirigits al públic jove.
 Es valoraran de forma positiva els vídeos que donin a conèixer l'existència d'associacions de
donants de sang.
SELECCIÓ DELS VÍDEOS GUANYADORS
La selecció dels vídeos guanyador i finalistes es realitzarà per un jurat composat pels membres de la
Junta Directiva de la Federació Catalana de Donants de Sang. La Junta Directiva de la Federació
Catalana de Donants de Sang es reserva el dret a convidar d'altres persones a les deliberacions, amb
veu però sense vot.
PREMIS
La Federació de Donants de Sang de Catalunya ofereix 3 premis per al/s autor/s del vídeo
guanyador i 2 finalistes (o accèssit):
1 premi al guanyador consistent en un val de compra per valor de 1.000 € per a l'adquisició de
material de vídeo/àudio en un establiment seleccionat per la Federació Catalana de Donants de
Sang.
2 premis als finalistes (o accèssits) consistents en un val de compra per valor de 600 € per a
l'adquisició de material de vídeo/àudio en un establiment seleccionat per la Federació Catalana de
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Donants de Sang.
El jurat pot declarar el concurs desert.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La participació al concurs comporta la cessió dels drets de propietat intel·lectual a la Federació
Catalana de Donants de Sang, que en farà un ús adient d'acord amb la seva finalitat social. La
Federació Catalana de Donants de Sang en difondrà l'autoria en la forma que consideri apropiada,
segons el mitjà de difusió escollit.
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades recollides seran custodiades en un fitxer informatitzat de conformitat amb la Llei
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els participants es poden
reservar el dret a ser esmentats en la difusió del vídeo guanyador o en les activitats de presentació al
públic.

